
Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Filosofisk Selskab.  

Afholdt den 6. marts 2020, Syddansk Universitet 

Den ordinære generalforsamling afholdtes i forbindelse med det 21. årsmøde. 

Dagsordenen var udformet i henhold til selskabets vedtægter. 

 

Sekretær for selskabet, Andreas Beck Holm byder velkommen og foreslår Carsten Fogh 
Nielsen som dirigent. 

 

1. Valg af dirigent. 

Carsten Fogh Nielsen udpeges og vælges. 

Dirigenten indleder med et minuts stilhed for de filosofiske kræfter, der er gået bort i årets 

løb, bl.a. Jon Rostgaard Boiesen. 

 

2. Valg af referent. 

Mia Skjold Tvede Henriksen bliver foreslået og valgt 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 

Dirigenten noterer, at generalforsamlingen blev rettidigt indkaldt, idet det skete med 

nyhedsbrev af 18. december 2019, sendt via e-mail til selskabets medlemmer. 

Dagsordenen godkendes uden tilføjelser. 

 

4. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 

Referatet godkendes uden kommentarer. 



 

5. Formandens beretning.  

Formanden, Asger Sørensen, gennemgik bestyrelsens og selskabets aktiviteter i det 

forgangne år. Se Bilag 1: Beretning fra formanden, 2019-20 

 

Eneste spørgsmål er en opklarende korrektion fra Jørgen Huggler, der spørger ind til, om 

der mon ikke menes første fredag-lørdag i marts. Dette konfirmeres. 

 

6. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 

[Se vedhæftede regnskab] 

Kasserer, Louise Jensen, meddeler, at der har været indtægter fra kontingentindbetalinger 

(i de forskellige kategorier: studerende, pensionister, arbejdsløse, arbejdstagere) der 

tilsammen giver 25.259 kr. samt en indtægt fra DM på 20.000. kr. Der anføres også en 

undtagelsesvis indtægt fra årsmødet 2019 på 12.541 kr., som skyldes, at sidste års arrangør 

grundet institutionelle forandringer ikke kunne beholde det genererede overskud. 

Foreningens udgifter angår FISP, transport til bestyrelsesmøder og selskabsdriften (Nets, 

DanID), hjemmeside, PBS, kortgebyr, mv., som i alt giver udgifter på 11.981,03 kr.  

Dermed bliver det samlede resultat på 45.819,68 kr. 

Kasseren understreger, at det ikke er meningen, at foreningen skal drives med så stort 

overskud, men at det skyldes, at der er forestående udgifter i det kommende år: Der er 

ikke udbetalt honorar til Stundertemedhjælpen for 2019 og videre er årbøgerne ikke 

afregnet med forlaget. 

 



Søren Riis spørger til, om det skal forstås som et netto indtægt fra årsmødet 2019, og dette 

bekræftes. 

 

Der spørges også til egenkapital, og den oplyses til at være 125.498 kr. pr 31.12.18 og 

171.318 kr. pr. 31.12.19. Formanden bemærker hertil, at det ikke som sådan er foreningens 

egenkapital, men den aktuelle kassebeholdning, da foreningen har en del fordringer, der, 

som kasseren allerede har nævnt, vil fremgå af budgettet for det kommende år. 

 

Carsten Fogh Nielsen spørger til, hvordan den samlede kontingentindtægt kan ende på 9. 

Kasseren svarer, at der er et medlem, der konsekvent indbetaler 9 kr. for meget 

(formodentligt som følge af en tastefejl ved tilmelding til betalingsservice).  

Alle medlemmer er velkomne til at tjekke, om det er dem.  

 

Regnskabet godkendes herefter. 

 

7. Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingens beslutning repræsentantskabets 

forslag mht. hvilke institutioner og foreninger, der skal have ret til at udpege 

medlemmer til repræsentantskabet, sammen med eventuelle forslag herom indsendt af 

medlemmerne. 

Bestyrelsen, repræsenteret ved Andreas Bech Holm og Asger Sørensen, oplyser, at der 

foruden filosofiske forskningsgrupper og -afdelinger ved KU, RUC, SDU, AAU, CBS, og 

for AU IKS og DPU, er Gymnasium og HF-uddannelserne, Filosofiske anmeldelser, Danish 

Yearbook of Philosophy, TIDskrift, og at den snarligt stiftede nationale foreningen for ph.d.-



studerende i filosofiske fag tilføjes til listen over udpegningsberettigede. Ligeledes har 

Asger Sørensen spurgt Netværk for kvinder i filosofi (NKiF) og foreslår på 

generalforsamlingen, at dette netværk også tilføjes. 

  

- Nikolaj Nottelmann og Søren Harnow anfører, at den specifikke forskningsgruppe ved 

SDU ikke længere eksisterer, og der dermed udpeges en ikke-eksisterende entitet – og det 

går jo ikke! 

Bestyrelsen svarer, at den løbende reformulerer de specifikke benævnelser, da foreninger, 

institutter osv. har for vane at skifte navne meget ofte, og at det i hvert fald opdateres ved 

generalforsamlingen. SDU-gruppen er velkomne til at melde en dækkende titel tilbage. 

 

Det vedtages, at eksisterende praksis og dermed liste fortsættes med tilføjelse af ph.d.-

foreningen og NKiF. 

 

8. Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. 

Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 

 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Formanden forklarer, at der altid – dvs. også jf. de tidligere gældende vedtægter – 

principielt har været listevalg til bestyrelsen på generalforsamlingen, men det er ikke 

blevet fulgt. Med vedtagelsen af de nye vedtægter har vi nu gjort det til praksis, og det 

bevirker, at idet der kun er én liste, så bortfalder valghandlingen, da der ved en liste ikke 

behøves valg. 



 

10. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 

Valgte medlemmer skal vælges på generalforsamlingen, de udpegede kan udpeges 

efterfølgende, og formanden opfordrer til, at bestyrelsen efterfølgende sørger for at få 

udpeget så mange som muligt til repræsentantskabet. Der er 13 udpegningsberettigede 

instanser og if. vedtægterne kan der så vælges max. 13 repræsentanter på 

generalforsamlingen. 

 

Til repræsentantskabet opstiller og vælges følgende 13: 

- Lasse Nielsen, SDU 

- Esther Oluffa Pedersen, RUC 

- Anders Kampman, TIDskrift 

- Anna Cornelia Ploug, Ph.d.-foreningen 

- Øjvind Larsen, CBS 

- Lisbet Jørgensen; Gymnasium og HF 

- Jørgen Huggler, DPU 

- Erik Bendtsen, Filosofiske anmeldelser 

- Finn Collin, Danish Yearbook of Philosophy 

- Kresten Lundsgaard-Leth, AAU 

- Jakob Rendtorff 

- Per Jepsen 

- Peter Storm-Henningsen 



De udpegede medlemmer findes efterfølgende ved henvendelse til de 

udpegningsberettigede instanser. 

11. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.  

Kontingentet foreslås fastsat til samme niveau som det nuværende, dvs.: 400kr. (ordinært) 

og 200 kr. (studerende, ledige, pensionister). Tilmelding til Betalingsservice giver rabat, 

hhv. 50 og 25 kr. 

 

Det foreslås, at rabatten til pensionister afskaffes. 

Det indvendes, at folkepensionister, ikke har de store midler. 

Forslaget trækkes. 

 

12. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.  

[Se vedhæftede budget] 

Kasserer, Louise Jensen, gennemgår budgettet: Ud fra det for nyligt vundne overblik over 

medlemmer forventes en fremgang i kontingentindtægter, ligesom det forventes at der 

ydes støtte fra DM. Der er budgeret med udgifter til udgivelse af årbøger og 

studentermedhjælp. Kasseren tilføjer, at når medlemsantallet øges, må der også påregnes 

et større antal årbøger, hvilket er medregnet i budgettet. Fordi så mange poster er skudt til 

det kommende år, er der et forventet underskud på 39.065 kr. Dette giver en forventet 

kassebeholdning på 131.713 pr. 31.12.20. Kasseren anfører, at regnskabet for 2019 og 2020 

hænger tæt sammen, og at balancen ved en sammenholdning af de to år er på 6.214,68 kr. 

 



Søren Harnow spørger til, om de mange penge er givet godt ud til Brill. Museum 

Tusculanum var dyrere, men man kunne i stedet vælge en løsning som Tidskrift.dk. 

Asger Sørensen svarer, at den foreslåede løsning kræver en arbejdsindsats og 

koordinering, som pengene så skulle gå til i stedet, og det taget i betragtning, mener han at 

selskabet får mange ydelser hos Brill for pengene. Jørgen Huggler bemærker, at Brill har 

givet foreningen et meget fordelagtigt tilbud, og at tidskriftet Studier i Pædagogisk 

Filosofi benytter Tidskrift.dk, og at erfaringen derfra er, at der ligger meget arbejde i den 

foreslåede udgivelsesløsning, som tidsskriftet så selv skal stå for og betale. Dette får 

selskabet hos Brill. Søren Harnow indvender, at de kommercielle tidskrifter tjener på 

akademisk arbejde og at selskabet ved at støtte et sådant, ikke understøtter uafhængige 

tidsskrifters kvalitet. Asger Sørensen afrunder, at der skal laves en ny kontrakt i 2021, og 

at selskabet, herunder bestyrelsen, skal diskuterer fornyelsen frem mod denne 

skæringslinje. 

 

Lise Huggler spørger til, hvorfor studentermedhjælpen kun aflønnes med 10.000 kr. i 2019 

og det dobbelte i 2020. Kasseren svarer, at dette skyldes, at der ikke var arbejde til 

studenten grundet rod i medlemskartoteket. Dermed har foreningen 10.000 kr. til ekstra 

studentermedhjælp i 2021. 

 

Budgettet godkendes herefter. 

 



13. Valg af to revisorer for det indeværende år. 

Erik Bendtsen og Carsten Fog Nielsen vælges uden modkandidater men med 

overvældende fart. 

 

14. Evt. 

Det foreslås, at de studentermedhjælpere, der har været med til nærværende årsmøde, og 

som ikke får middag eller andet, bør få en flaske vin eller lignende. 

Nikolaj Nottelmann svarer, at der er rigeligt med plads i SDUs lokale budget til at belønne 

studentermedlemmerne, og at arrangørerne vil sørge for, at de får en stor og håndgribelig 

tak.  

Generalforsamlingen udtrykker stor påskønnelse for det fine arrangement! 

 

Mia Skjold Tvede Henriksen foreslår, at bestyrelsen og arrangører overvejer, om 

tovholderne skal have mulighed for at tjekke, om indkomne abstracts passer til deres 

sessioner. Dette kan sagtens konstrueres, så det ikke bliver til gene eller ekstra besvær for 

arrangørerne, som i forvejen har et stort arbejde med programlægning, og behøver ikke 

ændre ved den nuværende tidsplan.  

Nikolaj Nottelmann bemærker, at han ser det som tovholdernes ansvar at skaffe oplæg og 

dermed indhold til årsmødet og stå for det praktiske, og ikke at kuratere indhold eller stå 

til ansvar for det, der præsenteres.  

Søren Harnow indskyder, at det lyder fornuftigt, og bør blive diskuteret på det kommende 

bestyrelsesmøde.  



Asger Sørensen vil principielt gerne give mere identitet, ansvar og fylde til 

tovholderrollen, men med mulighed for fleksibilitet i forhold til programlægning – fx med 

hensyn til antal oplæg i sessioner overfor sessionslængder.  

Esther Oluffa Pedersen tilslutter sig forslaget og bemærker, at det bør være muligt at lave 

fokuserede sessioner. 

Jakob Rendtorff opfordrer til, at det på hjemme-/tilmeldingssiden understreges, at 

oplægsholdere skriver til tovholderen ved tilmelding – sådan var det vist engang – og den 

forordning kunne man fremhæve igen. 

 

Dirigenten siger tak for god ro og orden, og ønsker alle en god middag samt et fortsat godt 

årsmøde hvorefter generalforsamlingen erklæres for afsluttet med tak til dirigent og 

referent. 

  



Beretning fra formanden, 2019-20 

4. marts 2020 

Der er afholdt to bestyrelsesmøder i foråret og efteråret. Møderne afholdes nu på 21. år i Odense 
på SDU - tak til SDU for dette, incl. kaffe, te og ofte frokost, og til SDUs bestyrelsesrepræsentanter 
for at organisere det.  Fremmødet har været fint, og der er referater på DFS’ hjemmeside. 
Følgende har udgjort bestyrelsen 2019-20: 

 VALGT UDPEGET   
KU        
AU Raffaele Rodogno  Andreas Beck Holm   

SDU Nikolaj 
Nottelmann  Lasse Nielsen   

RUC 
Esther Oluffa 
Pedersen Søren Riis   

AAU   Kresten Lundsgaard-Leth    

CBS Øjvind Larsen Mads Peter Karlsen   
DPU Asger Sørensen Jørgen Huggler   
       
        
Gymnasium og HF   Jens Viggo Olavi Nielsen   
Filosofiske 
anmeldelser Louise Jensen  Erik Bendtsen   

Danish Yearbook 
of Philosophy   Finn Collin   

TIDskrift   Anders Engelund Kampman   

Medlemmer Peter Storm-
Henningsen     

  

Jacob Dahl 
Rendtorff 

Per Jepsen 

  

  

På første møde i april konstitueredes bestyrelsen med Louise Jensen som kasserer, Søren Riis som 
næstformand, Andreas Beck Holm som sekretær og Asger Sørensen som formand. 

I forlængelse af forårets bestyrelsesmødet afholdt medlemmer udpeget af universiteternes 
filosofiafdelinger det årlige møde som redaktion for Danish Yearbook of Philosophy. 

Beretningen fra året har jeg delt op i forskellige punkter: 

  



 

1. Sager & initiativer 
a. Filosofikum. Der ligger to rapporter fra Søren Pinds ministertid, hvor en udvalg opfordrer til et 

mere filosofisk filosofikum, og hvor en embedsmandsundersøgelse bekræfter, at det nuværende 
Fagets Videnskabsteori kun i få tilfælde lever op til de oprindelige intentioner mht. filosofisk 
indhold. Det vil bestyrelsen følge op på i den følgende periode. 

b. Verdensfilosofikongressen 2023 bliver i Melbourne, Australien, og her vil DFS tilbyde sig som vært 
for 2028 kongressen. Der er i 2019 udarbejdet et første projekt i samarbejde med AU og Aarhus by 
med et foreløbigt budget, og dette projekt er i februar 2020 afsendt til AUs øverste ledelse mhp. 
formel godkendelse. 

c. Et fælles forum for Ph.D.-studerende i dansk filosofi har været på DFS’ dagsorden længe og nu ser 
det ud til, at det etableres med udpegningsret til repræsentantskabet. 
 

2. Interne sager: 
a. Fra KU har bestyrelsen i 2019 mistet repræsentanten fra KU, Leo Catana, og har endnu ikke fået 

afløser. 
b. Fra de øvrige universiteter er der fin opbakning, og eneste med kun én repræsentant var AAU.  
c. Ny på kassererposten er Louise, der har haft en vanskelig opgave med at skaffe sig adgang til bank, 

Betalingsservice etc. uden bistand fra den afgåede revisor. Tak for indsatsen hidtil – det er et stort 
arbejde, men DFS har brug for det. 

d. Vedtægtsændring blev vedtaget på generalforsamling 2019 og er blevet bekræftet ved 
urafstemning i februar 2020.  

e. Forslaget indebærer en ny struktur for DFS – dvs. lille bestyrelse og så sideordnet 
repræsentantskab, som begge vælges på generalforsamling – så i stedet for to årlige 
bestyrelsesmøder, så holder vi to årlige fælles møder for bestyrelse og repræsentantskab, evt. 
med korte separate formøder i hver af de to forsamlinger. Hensigten med denne struktur er at 
sikre en lille handledygtig bestyrelse og en bred forankring i filosofimiljøerne.  

f. Vi overvejer stadig at afkræve alle deltagere medlemskab af DFS. Det aflaster administration og 
forenkler økonomi i forhold til værterne. Hidtil har DFS’ administration dog ikke fungeret godt nok. 
 

3. Samarbejde DM og DFS:  
a. Samarbejdet går tilbage til 2011, og også i 2020 forsættes det format, som blev besluttet i 2018. 

DFS tilbyder således medlemmer af DM halv pris på medlemskab af DFS det første år. Som noget 
nyt skal DFS desuden levere foredrag til DM-arrangementer efter aftale.  

b. Til gengæld modtager DFS en støtte fra DM på kr. 20.000 årligt til brug for studentermedhjælp til 
understøttelse af selskabets drift, dvs. det frivillige arbejde med kasse, medlemsadministration, 
bogliste, filosofiske anmeldelser, kalender og nyhedsbrev.  

c. DFS havde to sådanne medhjælpere i 2019 og nu fra 2020 en tredje. Begge i 2019 opsagde 
samarbejdet med DFS, da de havde brug for bedre indtægter, og derfor har jeg haft dette punkt 
med i samtalerne denne gang. At få ny medhjælp koster ikke meget arbejde fra min side, fordi vi 
har opslag og nyhedsbrev. Opslag slås op på DFS-hjemmesiden med evt. rettelser, der laves en 



nyhed og det sendes ud med DFS-nyhedsbrev – og samlet er det med til at vise, at DFS har 
ressourcer. 
 

4. Danish Yearbook of Philosophy (DYP) –  
a. Vol. 50, 51 og 52 på hver ca. 155 sider, er blevet produceret planmæssigt i hhv. 2017, 2018 og 

2019 i samarbejde med Brill. Og nr. 53, 54 og 55 er i gang. 
b. Hverken i 2018 eller 2019 har DFS imidlertid kunnet levere en opdateret medlemsliste til brug for 

distribution af årbøgerne, og derfor har DFS’ medlemmer ikke modtaget årbøgerne.  
c. Først her i februar 2020 har kassereren fået adgang til medlemsoplysninger. Efter rekonstruktion 

af medlemskartotek i det kommende forår kan medlemmer se frem til årbøger og Brill til betaling.  
d. Afholdt møde med Brill juni 2019 mhp. ny kontrakt fra 2021, og Brill er tilfredse med DYP, som nu 

indgår i bl.a. Brill’s store filosofipakke til biblioteker og universiteter. 
e. Reviews på vej, ny review redaktør Mogens Chrom Jacobsen 
f. Vol 25-52 og løbende nye artikler, dvs. advance publications, er elektronisk tilgængelig på Brills 

hjemmeside og via Det Kgl. Bibliotek. 
g. Vol 1-24 er blevet scannet i efteråret 2019 og venter blot på produktion hos Brill. Så vil DYP tilbage 

fra 1964 være offentligt tilgængelig. 
 

5. Filosofiske anmeldelser og bogliste 
a. Fire numre årligt, 2019 er 8. og hidtil største årgang – 150 sider fra skribenterne, Erik Bendtsen og 

Louise Jensen – tak til dem.  
b. Oprindeligt ønske fra Finn Jespersen, mangeårig formand for filosofilærerforeningen for 

Gymnasium og HF, da der manglede overblik over filosofi på dansk.  
c. Bogliste over filosofi udgivet på dansk, både originaler og oversættelser – opdateres af medhjælp 

og redigeres af Louise 
 

6. Nyhedsbrevet og kalender 
a. kommer 6 gange årligt efter fast plan, nu med pædagogisk filosof, Jacob Spangenberg som 

redaktør, og med sekretær Andreas som bestyrelsesansvarlig – tak til dem begge 
b. udsendes via prof mail-server til over 1000 modtagere.  
c. Jacob bestyrer også kalenderen, og får bistand fra studentermedhjælp  

 
7. TIDskrift er peer-reviewed filosofisk studentertidskrift for hele landet og leverer DFS’ studenter 

repræsentant. Har aktuelt vanskeligt ved at rekruttere deltagere. 
 

8. Årsmødet,  
a. Vi er her i Odense på SDU. Tak til Nikolaj Nottelmann, Lasse Nielsen og Anni Nielsen for det 

vellykkede arrangement, til Institut for Kulturvidenskab for generøsitet og  
b. Næste år er det AAU i Aalborg – første weekend i marts som vanligt – tema: Anvendt filosofi 

 

PBV. Asger Sørensen 



REGNSKAB 2019  Antal Kategori Sum I alt (kr) 
Indtægter         
Kontingent (konto 16868248)       25259 
  20 175 3500   
  3 200 600   
  57 350 19959   
  2 400 800   
Kontingent (konto 12085176) 1 400 400   
DM - løn til studentermedhjælp (konto 16868248)       20000 
Årsmøde 2019       12541.71 
          
Indtægter i alt        57800.71 
          
Udgifter         
Årsmøde       6166 
Udlæg Peter (Konto 12728859) 1 2388 2388   
Udgifter årsmøde 2019 (Konto 12728859) 1 3778 3778   
Kontingent FISP (konto 16868248)       1545.64 
Transport til bestyrelsesmøder (konto 16868248)       1435 
Nets-DanId (konto 16868248)       1597.14 
Hjemmeside - one.com (konto 16868248)       253 
PBS (konto 16868248)       0.25 
Medlemsudmeldelse (konto 16868248)       350 
Årligt kortgebyr (konto 16868248)       60 
CBB (Konto 12085176)       209 
  11 19 209   
Gebyrer - Danske Bank (Konto 12085176)       365 
Konto 12085176 3 93 279   
  1 12 12   
Konto 12728859 1 74 74   
          
Udgifter i alt    11981.03 
          
Resultat       45819.68 
          
Indestående på konti pr. 31/12 2018       125498.4 
Indestående på konti pr. 31/12 2019       171318.1 
          
Ændring    45819.68 
          
Resultat af årsregnskabet       45819.68 
          
Difference       0 



 BUDGET 2020 Antal Beløb (kr) Sum (kr) I alt (kr) 
Indtægter         
Kontingent  105     31875.00 
Student, pensionist, ledig med betalingsservice 25 175 4375   
Student, pensionist, ledig uden betalingsservice 5 200 1000   
Ordinært med betalingsservice 70 350 24500   
Ordinært uden betalingsservice 5 400 2000   
DM - løn til studentermedhjælp       20000.00 
          
Budgetterede indtægter i alt        51875.00 
          
          
Udgifter         
Brill (Danish Yearbook of Philosophy 2018, 2019 og 2020)       55800.00 

2018 100 18000     

2019 100 18000     

2020 110 19800     

Studentermedhjælp       30000.00 
2019 1 10000     

2020 1 20000     

Kontingent FISP        1600.00 
Transport til bestyrelsesmøder        1500.00 
CBB        220.00 
Hjemmeside - one.com        260.00 
Bank, Nets, PBS       2100.00 
          
Budgetterede udgifter i alt       91480.00 
          
Resultat       -39605.00 
          
Indestående pr. 31. december 2019       171318.08 
          
Forventet indestående pr. 31. december 2020       131713.08 
          
Resultat 2019       45819.68 
          
Balance 2019-2020       6214.68 

 

 


